
Opstapplaatsen: L

4 dagen / 3 nachten
kamer & ontbijt

Afreisdata Prijs per persoon
(op basis van 2-pers.-kamer)

07 mei 18 € 419

30 juli 18 € 419

24 september 18 € 419

Toeslag Prijs per persoon

Eenpersoonskamer € 20

3e volw. in 1 kamer € 190

Kind tem 2 jaar € 110

Kind van 3 tem 11 jaar € 155

Halfpension
(3 avondmalen)

€ 55,50

Dag 1 • België - Heppenheim - Grasellenbach
Voor de middag rijden we doorheen Duitsland richting 
Worms. De stad Worms ligt aan de Rijn en heeft vele mid-
deleeuwse bouwwerken. Worms werd reeds vernoemd in 
het oude Nibelungenlied, een Duits heldenepos uit de 13e 
eeuw. Aansluitend rijden we naar Heppenheim, de stad 
aan de Bergstrasse met vakwerkhuizen en een historisch 
marktplein. Nadien begeven we ons naar Grasellenbach 
voor installatie in het hotel.

Dag 2 • Heidelberg
Voor de middag maken we een rit door het Odenwald naar 
Heidelberg. We maken een stadswandeling en bezoeken 
facultatief het kasteel (± € 7 pp) waar we rondwandelen in 
de ‘Hortus Palatinus’ tuin. Vanaf het terras hebben we een 
adembenemend uitzicht op Heidelberg. In de namiddag 
genieten we van een facultatieve boottocht (± € 10 pp) 
van Heidelberg tot Neckersteinach. Nadien rijden we via 
de galg van Beerfelden terug naar ons hotel.

Dag 3 • Erbach - Amorbach - Miltenberg
In de stad Erbach, brengen we een facultatief bezoek 
aan Schloss Erbach (± € 6 pp). Vervolgens rijden we 
naar Michelstadt en Amorbach, een buitengewoon mooi 
stadje waar we een vrij bezoek brengen aan de bekende 
18e eeuwse abdijkerk (± € 2,50 pp). Aansluitend gaan 
we naar Miltenberg aan de Main, gekend om het mooie 
marktplein, de aangename winkelstraatjes en het oudste 
gasthof in Duitsland. Proef hier zeker het “Zwartbier”.

Dag 4 • Grasellenbach - Limburg an der Lahn - België
Op onze terugreis bezoeken we Limburg an der Lahn. On-
middellijk springt het optische hoogtepunt in het oog: de 
Limburger Dom met zijn zeven torens verheft zich op een 
steile rots hoog boven de Lahn en de oude binnenstad. 
Na de middag keren we via de Duitse autowegen terug 
naar België.

HOTEL BURG WALDAU
Ligging: in het centrum van het kleine plaatsje 
Grasellenbach
Uitrusting: streekhotel met lift, restaurant, bar, 
terras, zonneweide, sauna
Kamers: comfortabel ingericht, badkamer met 
douche en toilet, tv, telefoon en gedeeltelijk balkon
Maaltijden: ontbijtbuffet, verzorgde avondmalen in 
buffetvorm

SERVICE
 � ****PRINCESS CLASS AUTOCAR
 � Kamer met ontbijtbuffet
 � Begeleiding door een Nederlandstalige gids 
vanuit België

PRAKTISCHE INFORMATIE
 � Reisdocumenten: geldige identiteitskaart
 � Reizigers van niet-Belgische nationaliteit dienen 
bevoegde instanties te contacteren

HEIDELBERG WORMS

HEPPENHEIM

EXCURSIEREIZEN

108 109

Het Odenwald is een bosrijk gebied met tal van mooie dorpen en stadjes. Op de oever van de Neckar ligt Heidelberg, een barokstad met de 
oudste universiteit van Duitsland. Overal volgt u het spoor van een rijk verleden, van dorpen en steden die u ontvangen met een warme 
gastvrijheid.

Odenwald & Heidelberg DUITSLAND  


